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Planowanie Opieki  
z Wyprzedzeniem

Pomoc Telefoniczna

9222 2300

Służba tłumaczy – prosimy 
poprosić o tłumacza, jeżeli 
potrzebujesz pomocy  
w rozmowie ze służbą  
zdrowia w swoim języku.

Jeżeli ciężko zachorujesz lub doznasz 
poważnego urazu, kto ci pomoże 
podejmować decyzje za ciebie?

P
olish

Planowanie swojej opieki 
zdrowotnej

afrykanerski
arabski
chiński uproszczony
chiński tradycyjny 
chorwacki
holenderski
francuski
niemiecki
grecki
hindi
indonezyjski
włoski
macedoński
malajski
polski
pańdżabi
serbski
hiszpański
tagalog (filipiński)
wietnamski

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broszura ta została przetłumaczone na 
następujące języki:

Prosimy odwiedzić Healthy WA by  
pobrać przetłumaczone broszury:  
www.health.wa.gov.au



healthywa.wa.gov.au

Planowanie Opieki z Wyprzedzeniem
Co to jest Planowanie Opieki z Wyprzedzeniem?
Planowanie Opieki z Wyprzedzeniem polega na planowaniu twojej przyszłej opieki zdrowotnej. Jest ono dla osób, które ukończyły 18 lat.  
Ten trzystopniowy proces pomoże ci zdecydować, o co zapytać, kogo zapytać i jak swój plan wprowadzić w życie.

1. Zapytaj

Zapytaj:

 o opcje swojej opieki zdrowotnej
 co może ci się przydarzyć  

w przyszłości
 dokąd możesz się zwrócić po więcej 

informacji
 z kim możesz porozmawiać.

Pamiętaj
Możesz poprosić o tłumacza, jeżeli trzeba.

2. Porozmawiaj

Możesz porozmawiać z:

 partnerem/ rodziną/ przyjaciółmi
 lekarzem
 pracownikami służby zdrowia
 przywódcą duchowym lub doradcą
 siecią wsparcia środowiskowego
 Stałym Opiekunem* 

(jeżeli takiego powołałeś).
* Stały Opiekun, to ktoś, kogo możesz 
powołać w celu podejmowania za ciebie 
decyzji osobistych lub dotyczących stylu 
życia i leczenia, kiedy nie będziesz już 
w stanie sam.

Wprowadź w życie

Możesz:

 powiedzieć innym, co jest dla ciebie 
ważne

 podtrzymywać rozmowy
 spisać

• Polecenie Zdrowotne  
z Wyprzedzeniem

• Stałe Upoważnienie dla Opiekuna 
Prawnego

• Plan Opieki z Wyprzedzeniem.

Wyprzedzenie Opieka Planowanie


